
محافظة اسوان

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بأسوان

خليل محمد على ابتسام

ابراهيم موسى سعد ابراهيم

محمد احمد صالح احمد

هللا خير محمود خليل محمد احمد

على محمد احمد اسماء

صالح احمد سيد اسماء

على التواب عبد سيد اسماء

الرحيم عبد شكرى اسماء

عبيد محمد عبده اسماء

المحسن عبد بسطاوى محمد اسماء

حسين على محمود اسماء

معداوى احمد طارق االء

العزيز عبد ابراهيم طارق الشيماء

ايوب الفضل ابو الرحيم عبد امل

امير طه ركابى اميرة

حسانين ادفاوى محمد ايمان

حراجى خليل سيد خليل

توفيق الدين سعد مجدى دعاء

طه الوفا ابو محمد دعاء

سالمه محمدين جمعه رانده

حسنين حسين المنعم عبد صفاء

محمود منشاوى فرج صالح

نصار ابراهيم طه على عبير

متولى عمر فؤاد عمر

عبادى يوسف ربيع فاطمة

الوهاب عبد محمد فاطمة

احمد حسن على كريمة

هللا رزق ماهر مارتينا

جادو عبده محمد محمود

محمد احمد الرشيد عبد مروه

هللا رزق حلمى عادل نفين

محمد احمد حسن هبه

محمد دسوقى رمضان والء

هللا عبد محمود مصطفى والء



محافظة اسيوط

المقبولين لوظيفة كاتب رابع باسيوط

العال عبد الاله عبد على ابتسام

منصورحسانٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم

حسٌن الاله عبد مصطفى الخٌر ابو

الحافظ عبد حمدي جمال احمد

المنصر عبد حجازي احمد

ٌوسف علً عبده احمد

ضٌف ابو محمد احمد

جاد احمد محمد احمد

سالمه محمد احمد محمد احمد

محمد شوقً محمد احمد

ابراهٌم العزٌز عبد محمود احمد

صلٌب صبري شكرى اسامة

حسٌن مصطفى صابر اسراء

العاطى عبد محمد زكرٌا اسالم

المجٌد عبد محمود احمد اسماء

حسن حسانٌن محمد اسماء

كامل سعٌد كامل االء

سٌد العلٌم عبد مظهر الهام

عبدالصبور عالم فوزي امٌره

حكٌم ممدوح امٌره

احمد محمد على اٌات

محمد بدر اٌمان

احمد محمد محمد محمد اٌمان

منصور سٌد احمد اٌهاب

حسن احمد حسن بسمة

محمد عاطف بسمة

ابراهٌم حنا كدوانً بٌمن

عبدالرحٌم علً الكرٌم جاد تامر

سلٌمان سٌد احمد الرب جاد

سٌد عبدالباسط حسام

عمر مسلم علً حسام

منصور سٌد محمد حسام

العال عبد حسن ثابت حسن

ابراهٌم هللا عطا سٌد حماده

نخنوخ ممدوح حنا

بشاي مرٌد مكرم حنان

جرس حكٌم دٌنارؤف

المالك عبد طه رانٌا

ساوٌرس خلٌفه عاطف رانٌا



محافظة اسيوط

محمود سالم محمود رانٌا

الرحٌم عبد احمد مصطفى رباب

علً صدٌق مغازي رشا

فوزى فؤاد رومانى

ابراهٌم حنا كدوانى رٌمون

غندور عبدالظاهر رٌان زٌن

ابراهٌم سٌد ابراهٌم زٌنب

محمد قطب محمود سمر

العال عبد جمعه العال عبد سناء

ثابت السمٌع عبد سٌد

الحمٌد عبد محمد االسالم سٌف

تاوضروس كامل كمٌل شادي

غبلاير مٌخائٌل بنٌامٌن شنودة

قاسم العزٌز عبد بخٌت شٌماء

سٌد مبارك رفعت شٌماء

علً فتحً فوزي عادل

رحاب ابو اسماعٌل الرحٌم عبد

عبدالرحٌم مدنً رابح عبدهللا

محمد عبدالناصر عنتر عبدالناصر

النعٌم عبد الحسٌب عبد محمود عال

قطب احمد مصطفً عالء

محمد علً عصام على

حسنٌن حسن الناصر عبد علً

معبدى علً رجب عماد

احمد منصور عبدالمحسن عمر

محمود حماد العلٌم عبد عمرو

عمر محمد سعد فاطمة

مصطفى احمد مصطفى فوزٌة

العال عبد احمد احمد محمد

فرغلً علً احمد محمد

محمد السٌد حماده محمد

السٌد احمد عبدالراضً محمد

عمر احمد عبدالكرٌم محمد

عبدالساتر عبدالاله محمد

محمد محمد محمود محمد

محمود رمضان بدر محمود

احمد مراد رمضان محمود

عبدالنعٌم شعبان محمود

شعٌب زٌد صالح محمود

بخٌت علً صالح محمود



محافظة اسيوط

فرنسٌس عادل مرٌم

عبدالجواد علً مصطفً

جاد رٌاض مقارنان

جابر كامل وصفً نادٌة

عابدٌن محمد ناصر نشوى

محمد فواز محمود نهً

اندرٌاس لطفً عدلً هانً

محمد جابر عطٌه هللا هبه

محمود عمر محمد هللا هبه

هدٌة النعٌم عبد ولٌد

لوزة جرجس وسٌم ٌوستٌنا



محافظة االسكندرية

المقبولين لوظيفة كاتب رابع باالسكندرية

احمد محمد اثار

اسماعيل السيد احمد

ابراهيم جابر احمد

مصطفى احمد الدين عالء احمد

طلبه احمد محمد احمد

فراج محمود محمد احمد

محمد مرتضى احمد

النميرى محمد محمود مصطفى احمد

على عاشور اسالم

الهندى احمد ابراهيم اسماء

محمد عادل اسماء

النعيم عبد توفيق االسراء

المولى عبد محمد جابر امانى

فراج محمد مصطفى محمد امنيه

شلبى السيد محمد اميرة

مصطفى ابراهيم فتحى اشرف اية

خميس خالد اية

الهندى احمد ابراهيم ايمان

سليم ابراهيم امين صالح ايمان

سعد يحيى ايمان

المنعم عبد السيد ايمن

احمد فرج بدرى السيد ايه

عزيز جنا جورج جانيت

العزيز عبد سعد جهاد

حسنين السيد حازم

قناوى حامد فوزى حامد

مراد الهادى عبد حسن حسام

الحميد عبد عزت مصطفى حسام

محمد محمود حسين



محافظة االسكندرية

منصور السالم عبد حمدية

بكر ابو على شعبان خالد

حسين احمد مصطفى دعاء

على محمد نصر دعاء

فرج محمد زكى رجب دينا

حميد جابر رامى

حسن محمد رامى

على محمد على محمد رحمه

فرج المجيد عبد عيد سارة

ابراهيم محمد سلوى

محمد الغمرى شعبان سماح

عباس احمد محمد سمر

دسوقى زكى محمد سمر

محمد العابدين زين على محمد سمر

القادر عبد محمد شروق

العزيز عبد عاطف شيماء

ياقوت ابراهيم محمد شيماء

قطب محمد سعيد صباح

محمد الرازق عبد صباح

اسماعيل يحي طارق

سيد فوزى عادل

امبيوه مستور الرحمن عبد

عيسرى اللطيف عبد محمد الصبور عبد

الرلسى الوهاب عبد العزيز عبد

رمضان السيد عبير

زكى محمود عزة

فرج محمد فرج

الرحيم عبد محمد جمال كريم

العزيز عبد رمضان كريم

حسن محمد محمد كريمة



محافظة االسكندرية

جورج لويز ليزا

المعطى عبد سريع ابو محمد

انور احمد محمد

الاله عبد احمد محمد

بدوى جابر محمد

سليم حسن المنعم عبد حسن محمد

صبحى رافت محمد

صادق سالم محمد

حسين سامى محمد

رمضان احمد سعيد محمد

الحامدى سيد محمد

ابراهيم الموجود عبد محمد

محمود السيد مصطفى محمد

شربيلة عبده الدين بهى محمود

جابر سعيد محمود

السعيد فتحى محمود

مصطفى قدرى محمود

منيرجرجس مينا

النعيم عبد على نجالء

المنعم عبد ابراهيم نسمة

ابراهيم سعد نعمة

شفيق مسعد نورا

موسى محمد موسى محمد نورهان

محسن محمود نورهان

حسين السيد نبيل نورهان

محمد نصر نورهان

احمد اسامة هاجر

على احمد محمود خميس هايدى

كامل السيد هبة

مصطفى محمد مصطفى ماجدى هدير



محافظة االسكندرية

احمد على فرج محمود هند

بدر النبى عبد محمد ياسمين



محافظة اإلسماعلية

المقبولين لوظيفة كاتب رابع باالسماعيلية

محمد احمد كمال احمد

محمد ابراهيم محمود اسالم

احمد حسن صالح ايمن اسماء

حسن على حنيدق امل

محمد ابراهيم السيد امنيه

هللا عبد الدين جالل اميرة

خلف موسى مجاهد اميره

اسماعيل محمد رضا اية

مسعود محمد محمد مصطفى اية

احمد المجد نصرابو اية

مصطفى احمد محمد صابر ايمان

زايد على محمود الدين نور ايمان

محمد حسن المنعم عبد حسن

الغريب مجدى حسناء

النبى عبد سامى حنان

محمد علي عصام دعاء

موسى صموئيل ديانا

ابراهيم السيد هللا عبد دينا

يوسف زكى محمد رحاب

حسين مصطفى مرشد محمد ريم

محمد عبده بهاء سامح

فرج محمد شروق

حلقه امير شرين

حسين حسن على سيد شيماء

النمر اسماعيل محمد شيماء

فهمى محمد شيماء

عباس حمدى طارق

حسين جابر حسين عزت

توفيق محمد حسنى فهمى محمود علياء

جيد حكيم عياد ففيان

السيد فتحى مجدى

شحاته محمد اسامه محمد



محافظة اإلسماعلية

الحميد عبد محمد جمال محمد

محمود محمد محمود محمد

محمد على النبى عبد محمود

سليم محمد محمود محمد محمود

ابراهيم كحروت حميد مروة

مصطفى على مصطفى

محمود محروس منار

نصر الغفار عبد محمد منار

حسين السعود ابو اشرف منه

حسن محمد رفعت مهجت

يسين راشد رمضان مى

محجوب عبدالشافى سوار مى

الجمل ابراهيم الحميد عبد احمد نادية

بدرى هللا خلف السيد نعمات

محمود غريب احمد نهى

محمد المنعم عبد نهى

ابراهيم حسن ابراهيم نورهان

الجليل عبد محمد نورهان

محمد خالوى محمد هاشم

احمد فهمى مجدى هدير

محمد ابراهيم محمد محمد هدير

كامل مصطفى هدير

شوشه محمد هللا عبد هناء

محمد احمد حسن هللا عبد يارا



محافظة االقصر

باألقصر رابع كاتب لوظٌفة المقبولٌن

ابراهٌم شعبان ابتسام

بشٌر عبدالمنعم جراح احمد

غزالً مصطفً هللا خلف امانً

الجلٌل عبد محمد جابر امٌمة

هللا عبد علً فراج جهاد

جهالن السالم عبد محمد حجاج

جاد احمد فوزي حسن

احمد سٌد حسن محمد حسن

حسانً سٌد عدلً حسٌن

حماد عبدالنعٌم الدوشً حنان

عبدالنعٌم شحات نبوي رشا

روفائٌل شوقً مجدي رٌتا

احمد البكري محمد رٌهام

احمد عبدالعزٌز احمد زٌنب

عادلً ظوط عادل شرٌن

مدكور حسن محمد شعبان

الراضً عبد الغنً عبد صفاء

حسن ٌونس ابراهٌم عائشة

جبرٌل شبٌب محمد عائشه

شعالن حسن محمد عبٌر

غزالً محمد الناصر عبد عال

النوبً محمود فاطمة

مكً الطاهر محمود فاطمه

السمان خلٌل محمود قمر

مغربً هللا جبر محمد كرٌمة

الزهري حسن محمد كرٌمه

ٌعقوب خلٌل جرجس ماٌكل

جاد امٌن علً محمد

محمد مهدي علً محمد

احمد قناوي جمعه محمود

الضوي مصطفً محمود

قناوي لبٌب السٌد مروة

السٌد محمد محمد مروه

بشاي ادٌب ادور مرٌان

حسٌن فتحً حسٌن مرٌم

الرسول عبد حسن مصطفى

الطاهر مصطفى ممدوح مصطفى

مطر حسن ٌوسف منار

سلطان احمد ابوالوفا ندا



محافظة االقصر

علً محمد عبدالمعز نهاد

الصغٌر محمد محمد هبه



محافظة البحر االحمر

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بالبحر االحمر

على ابراهٌم سمٌر احمد

على نجٌم محمود احمد

حسن محمد على اسماء

مٌالد فوزي اٌرٌن

ابراهٌم رشٌدى اشرف حمٌدة

حمود احمد محمد سلمً

فرج محمد العزٌز عبد شهٌره

مصطفً حسن بركه كرٌمان

ٌوسف فاهٌم محمد لمٌاء

ناصر ناصر جمعة محمد

محمد ٌوسف شحات محمد

الكرٌم عبد عٌد الكرٌم عبد محمد

ابراهٌم احمد علً محمد

محمد نجدى عبٌد محمود

محمد المجد ابو الوفا ابو مروه

ابراهٌم سٌد محمود منً

الغنى عبد صالح احمد نورا

دردٌر هاشم محمد هاشم

ابراهٌم على مصطفى هٌثم

مصطفى محمود خلف وفاء

بدٌر احمد المولً عبد ٌاسمٌن

محمد الراضى عبد محمد ٌاسمٌن



محافظة البحيرة

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بالبحيرة

عبٌد ٌوسف اسماعٌل ابراهٌم احمد

المغربً عرفه ابراهٌم احمد

الشاذلً محمد ابراهٌم احمد

االشلم خٌرت شفٌق احمد

الوهاب عبد خلٌل عاطف احمد

ابراهٌم السٌد محمد احمد

كشك امٌن محمد احمد

بسٌونً محمد اخالص

رمٌلً الحمٌد عبد سعد اسماء

محمود خمٌس شوقى اسماء

محمد الرسول عبد عصام اسماء

السٌد محمود علً اسماء

السعداوي كامل ابراهٌم كامل اسماء

الوكٌل ابراهٌم احمد على امال

السمٌع عبد محمود اشرف اٌمان

اسماعٌل محمد محمد اٌمان

شنب ابو ابراهٌم محمود سمٌر اٌه

شلتوت حافظ رفعت حافظ

العسال محمد عطا عبدهللا دالٌا

غنٌم السٌد سامً دٌنا

حسٌن محمود محمد رحاب

حسن محمد سعٌد رشا

منصور الحمٌد عبد محمد رمزي

عبدالاله رجب سالً

العابدٌن محمدزٌن سحر

سالم مرعً حسن محمد سمر

محمد سعد محمد سمر

محمد ابراهٌم ابراهٌم صبري

جبرٌل محمود ابراهٌم الفتاح عبد

قطٌط حسن محمد محمد هللا عبد

محمد علً ابراهٌم عزت

الحلٌم عبد محمود النبى عبد عزه

صالح محمد على محمد على

الدواودي محمد محمد عمادالسعٌد

عبداللطٌف عبدالستار غاده

احمد الحمٌد عبد احمد فاطمة

احمد احمدابراهٌم فاٌزة

هٌكل الرؤوف عبد محب هللا فتح

جرجس منصور مكرم كرٌستٌنا



محافظة البحيرة

الخرزاتً احمد محمد كرٌم

الخولً محمد حسن لمٌاء

المقصود عبد سالم كامل ماهر

منور عثمان ابراهٌم محمد

محفوظ فتحً ابراهٌم محمد

حامد احمد محمد احمد محمد

قطٌط محمد اسامه محمد

غانم محمد الجلٌل عبد السعٌد محمد

الحوش احمد حسنً محمد

المجٌد عبد الجلٌل عبد محمد

العزٌز عبد معوض العزٌز عبد محمد

القمرى اسماعٌل منصف محمد

الششتاوي الغفار عبد سعد محمود

سٌد الرحٌم عبد محمد محمود

حته سعٌد عبدهللا مصطفى

محمد العاطً عبد صبري عادل منال

حرحش محمود السٌعد منى

حسٌن الحلٌم عبد عٌد ناجً

شحاته علً شحاته نرمٌن

الطاٌفً ابراهٌم علً نشوي

الحلٌم عبد محمد مصطفى فكٌه نعمة

الصعٌدي علً عبده نورهان

الشوربجً عوض خمٌس هناء

الحلٌم عبد محمد صبحً ٌاسمٌن

نصر سلٌمان نصر ٌاسمٌن



محافظة الجيزة

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بالجيزة
ابراهيم اشرف ابراهيم محمد

حسن محمد ابراهيم
حسين محمد حسان احمد
الباقى عبد بشير زغلول احمد
احمد سيد الحديد ابو سامى احمد
%5   محمد محمود الدين سعد احمد
العزيز عبد احمد سمير احمد
الشيخ المنعم عبد سمير احمد
رجب حامد الرحيم عبد احمد
حسن عبده علوبى احمد
الشوربجى على السيد على احمد
محمود سيد فرج احمد
السباعى حسن فؤاد احمد
البديع عبد مبروك احمد
مهدى احمد محمد احمد
منصور محمد احمد

احمد ممدوح سعد محمود
احمد العزيز عبد مندى احمد
رشوان امين جمال اسامة
هللا عبد عباس اسامة

اسراء رافت احمد السيد
محمد صابر اسراء
الغريب محمد على اسراء
ربيع محمد اسراء
على محمد احمد اسالم
عيسى عياد حسين اسالم
يوسف الاله عبد طوسن اسالم
مصطفى حامد عدلى اسالم
الحميد عبد محمد اسالم

اسالم محمد مصطفى
المزين وفا محمد اسالم
الفتاح عبد سيد ذكى اسماء
شحاته محمد المنعم عبد اسماء
ندا محمد اسماء
الدردير محمد مصطفى اسماء
احمد محمد يحيى اسماء
وهبه محمد محمود االء
احمد الدين نصر امال
امام عازر حامد امانى
محمد السباعى حسن امانى
شحاته عاطف اميرة
محمد محمد اميمة
%5    احمد محمد كامل ايمان
محمد العليم عبد جمال ايه
شعيب رمضان شعيب ايه



محافظة الجيزة

اللطيف عبد احمد عاصم ايه
كريم الحليم عبد عاطف ايه
شلبى السيد توفيق فتحى ايه
السيد السميع عبد وجيه ايه

رمضان رجب ابراهيم بشاير
الخير ابو السيد جمال
محمد اللطيف عبد جمال
مشرف الرحمن عبد عادل حازم
بدر خميس حسام
عطية حسن صبحى حسن
هنداوى المجيد عبد الفتاح عبد حمادة
محمد عيد محمد داليا
احمد فرج هللا عبد دعاء

%5   القادر عبد محمد هاشم رمضان
ساره مجدي رمضان

توفيق حسين حمدى سامى
احمد مصطفى سلمى
سعداوى ابراهيم على سيد

محمود المنعم عبد احمد شعبان
الجليل عبد شعبان محمد شعبان
فراج محمد عاطف طارق
ابراهيم حسين طه

ابراهيم جرجس عادل
رمضان على هللا عبد
ابراهيم هللا عبد ابراهيم عبير
محمد الفتاح عبد جابر عماد
حسن محمد حسن عمر
على السيد على الزهراء فاطمة
محمد ماهر فاطمه
على ياسين صبرى فايده
احمد حسن حسن فتحى
حسن الحميد عبد سعيد فرج

يونس حسن مصطفى سيد فوزية
موسى محمد يحى كريمه
جنيدى قرنى احمد محمد
محمود محمود احمد محمد
محمد حسن بدر محمد
رشاد جمال محمد
عفيفى جمال محمد
الرحيم عبد محمد جمال محمد
العظيم عبد حافظ رجب محمد
محمد الظاهر عبد رجب محمد
محمد منشاوى رشاد محمد
محمد العال عبد محمود سعيد محمد
الحافظ عبد عوض سيد محمد
الشيمى عطية المجيد عبد شرف محمد



محافظة الجيزة

السيد ابراهيم الدين صفاء محمد
الرحيم عبد كمال صالح محمد
حسان مهدى صالح محمد
الرحمن عبد طه محمد
الوهاب عبد التواب عبد محمد
قطب التواب عبد محمد
محمد عثمان محمد
سليمان المحسن عبد الدين عز محمد
محمود عفيفي محمد
محمد محمد على محمد
محمد محمد على محمد
جنيدى محمد العظيم عبد فتحى محمد
ابراهيم محمد فؤاد محمد
شعبان كمال محمد
خاطر على الرحمن عبد مجدى محمد
عزام البشير محمد محمد
عبود مصدق محمد
محمود ممدوح محمد
حسن هللا عبد نجدى محمد
سعيد اسماعيل محمود
عباس حسين محمود
احمد محمد محمد خالد محمود
محمد العزيز عبد محمود
محمد محمود العزيز عبد محمود
البيلى زهران امين مجدى محمود
محمد بشير محمد محمود
خاطر جمعه الحميد عبد نجاح محمود
%5    صابر هشام مروان

المولى عبد محمد بكر مصطفى
الخالق عبد توفيق مصطفى
محمد ابراهيم القوى عبد مصطفى
الرحمن عبد السيد كامل مصطفى
الستار عبد محمد مصطفى
مصطفى محمد مصطفى
محمود مصطفى محمد مصطفى

عويس على الرحمن عبد معاذ
سالمة بيومى معتز
محمود الواحد عبد سيد منى
عبده حسين السميع عبد محمد منى

سلطان مصطفى مهاب
عرابى محمد حسين ميادة

ابراهيم امين بطرس ميرفت
نسيم شفيق فارس مينا
حسان محمد حامد الدين عماد نبيل
محمدى سيد ابراهيم ندى
محمد رشاد عزمى نسمة



محافظة الجيزة

موسى السيد صدقى نسمه
السميع عبد المعبود عبد نسمه
محمد ايهاب نوال
زكى محمد محسن الدين نور

حسن احمد احمد سيد هاجر
الناصر عبد جمال هالة
زايد حامد حسن هانى
فوزى طارق هانى
هللا عبد زكريا هايدى
فرغلى احمد اشرف هبه
تهامى محمود محمد محمود هللا هبه
جامع قاسم سيد هبه
على محمد سيد هبه
دسوقى الحليم عبد كمال هبه
العظيم عبد محمد هبه
الحفيظ عبد فتحى هدى
ابراهيم سعيد هدير
%5   الزيات عبود محمد احمد هشام
العليم عبد احمد باهى هناء
حسن احمد حسن هيثم
العال عبد محمود سعيد وائل
محمد محمود ابراهيم وليد
احمد الحكيم عبد سيد وليد
محمود سالم عبده وليد
حافظ احمد عيد وليد

ابراهيم سالم عزت ياسمين
على حسن محمد يوسف



محافظة الدقهلية

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بالدقهلية

سالمة عباسى شاكر احمد

عطية محمد ابراهيم عباس احمد

الجواد عبد الرازق عبد الجواد عبد احمد

صالح ابو محمد عنتر احمد

على المطلب عبد محمود احمد

سيد الباب فتح مصطفى احمد

العطار محمد حسن يحيى احمد

عثمان محمود على رضا اسماء

الشناوى ابراهيم محمد اسماء

مصطفى توفيق حبيب الزهراء

الهادى عبد السيد محمد السيد

محمد العزيز عبد ابراهيم الشيماء

منصور الدسوقى ابراهيم محمد الشيماء

الموافى ابراهيم محمد امانى

البيومى شتا عيد نبيل امانى

داود فهمى بكر ايهاب امل

فرج هللا عبد فرج ربيع امل

خليل ابراهيم محمود محمد امل

المندوة السيد ابراهيم اميرة

ابراهيم البديع عبد ابراهيم اميرة

الحميد عبد داود الحميد عبد اميرة

محمد محمود المهدى اية

اسماعيل اسماعيل المنعم عبد ايمان

البيومى احمد البيومى بشرى

حسن محمود احمد هللا عبد جهاد

يوسف نصر عنتر جيهان

محمد محسن سماحة حرب



محافظة الدقهلية

السيد محمد احمد حسام

عرفات محمد عرفات عبده حسناء

حمادة محمد حمادة شعبان حمادة

محمد حافظ محمد عزت خالد

العوضى الحكيم عبد احمد خديجة

صالح الدمرداش حمزة دراهم

المعاطى ابو السيد فكرى دينا

احمد عبده الحميد عبد احمد رانيا

فودة مصطفى محمود رحيمة

حسن حسن رمضان رشا

الغندور السيد محمد السيد رضا

خضر محمد هللا فرج رضوى

المتولى رمضان محمد رمضان

على محمد العزيز عبد عزت زيزي

النبى عبد القادر عبد صادق زينب

العكرمى محمود الغنى عبد اسامة سارة

مجاهد الشبكى محمد سارة

زيد ابو غنيم مصطفى سارة

توفيق جابر ناصر سارة

ابراهيم العدل ابراهيم سالى

%5   عمر السالم عبد العظيم عبد سامح

الدندراوى ابراهيم سحر

السعود ابو محمد عباس سعاد

حسين محمد الفتاح عبد انور سماح

السيد محمد انور سماح

ابراهيم احمد صالح سمر

العادلى الحميد عبد وجدى سمر

على يوسف محمد سهام



محافظة الدقهلية

احمد محمد مصطفى سهام

السيد محمود االمام السالم عبد سهير

عوض محمود السعيد شيماء

مرجان رمضان محمد رمضان شيماء

المغازى ابراهيم لطفى شيماء

عبده العظيم عبد مصطفى شيماء

الهادى عبد عزت المجد ابو صابحة

عبدالنبى الحلبى صفاء

الفتاح عبد الرحيم عبد محمد الرحيم عبد

%5    المجيد عبد حمودة المجيد عبد

الحليم عبد على احمد عبير

الزيات ابراهيم ابراهيم محمود عبير

االمير العجمى حلمى عزة

زهران صالح عزت عزة

الفل محمد محمد الشحات عمرو

الباز احمد لطفى صبحى غادة

منصور وهبه يحيى لبنى

رمضان السيد اسعد ماجى

خليل ابراهيم محمد محمد مايسة

المعاطى ابو على السيد السيد محمد

جودة ابراهيم محمد محسوب محمد

الطنطاوى على رشاد محمد نجيب محمد

شادى رمضان محمد ابراهيم محمود

الباقى عبد ابراهيم الباقى عبد محمود

العال عبد العزيز عبد العزيز عبد محمود

الرسول عبد شعبان الناصر عبد محمود

العظيم عبد حلمى محمد ابراهيم مروة

محجوب الحميد عبد احمد مروة



محافظة الدقهلية

الواحد عبد الحميد عبد السعيد مروة

الهادى عبد الرحمن عبد محمد مروة

الرازق عبد الستار عبد السيد منى

فريد محمد سعيد منى

هالل على السيد مى

محمد زكى رمضان مى

الوكيل محمد بيومى وليد مى

شعيب سعد محمد صالح نبيلة

ابراهيم مصطفى ابراهيم نجوى

حسن احمد محمد حامد نجوى

صالح الشرنوبى انجد نرمين

الرشيدى احمد حسن احمد نسرين

عطا الغنى عبد محمد محمد نسمة

البداروى العظيم عبد السيد نشوة

صقر السيد نصر رضا نصر

ابراهيم مسلم سعيد نها

ابراهيم الحسانين بهجت نهى

على زكريا نفاد نورا

دسوقى سيد احمد اشرف نورهان

الرحمن عبد احمد الفتاح عبد كمال هاجر

السنديونى ابراهيم المرسى ابراهيم هدير

احمد مقبل وحيد والء



محافظة السويس

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بالسويس

اسماء رمضان صدقى

امانى عباس احمد محمد

ايمان احمد خليل احمد

رضوى احمد خليل احمد خليل

روحية عبد الحميد الضمرانى على حماد

سلمى احمد محمد حسن

شيماء سعد محمود احمد

عائشة احمد على عبد هللا

عبد الجليل محمد عبد الجليل

محمد احمد احمد حسانين صالح

محمد فوزى عبد الفتاح عطية

منى عادل صالح محمد

نسمة سيد محمد

نشوى رفعت محمد عبد المعطى

هبة رمضان امير محمدين



محافظة الشرقية

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بالشرقية

%5       هللا عوض محمد سمٌر احمد

سالمه محمد السٌد صباح احمد

البدٌع عبد رجائً اسراء

ابراهٌم فؤاد احمد السٌد

ابراهٌم علً السٌد السٌدة

خلٌل خضر صبحً الشٌماء

علً عزمً علً الشٌماء

ابراهٌم سلٌمان محمود الشٌماء

عبدالسمٌع نبٌل امل

ابراهٌم خالد امٌرة

السٌد ابراهٌم عبدالرحمن صالح امٌره

ٌوسف علً السٌد انتصار

احمد رجب احمد اٌه

عبدالعزٌز جابر علً بسمه

عبدهللا علً الدٌن عز تهانً

عبدالخالق محمد حازم

عٌسً متولً عٌسً حسام

الدٌدمونً محمود حنان

سلٌمان عبدالسالم السٌد دٌنا

السقا محمد علً محمد رانٌا

الحمٌد عبد المنعم عبد السٌد رباب

القدوس عبد سمٌر رضا

حسٌن المقصود عبد رشاد زٌنب

عمر محمد ابراهٌم سامح

علً حسانٌن علً سامح

حسانٌن اسماعٌل رجب سحر

محمد شوقً ابراهٌم سماح

شوقً محمد سمٌر سماح

شرف علً احمد عبدهللا سهٌر

محمد عطٌه صالح شٌماء

سالم علً محمد صباح

موسً غنٌم فاروق صفا



محافظة الشرقية

رمضان السٌد محمد ضٌاء

حسٌن محمد الحمٌد عبد عاٌدة

علً عبدالرحمن محمد عبدالعزٌز

محمد عبدالعظٌم صابر عبدالعظٌم

غنٌمً عجٌب غنٌمً عبدالفتاح

عبدهللا محمود الهادي عبدهللا

علً احمد فؤاد عبدهللا

حسٌن محمد مسلم مصطفً عبدهللا

سوٌلم خلٌل منصور عبدهللا

محمد المنعم عبد جمال عبٌر

محمد حامد رٌاض حامد عفٌفً

محمد نصر نصر فاطمه

علً فرج متولً فرج

هللا عبد فكري جالل فكري

محمد عبدالصمد عادل كرٌم

عوض محمد احمد محمد

اسماعٌل السٌد اسماعٌل محمد

سلٌم محمد السٌد محمد

سلٌمان ابراهٌم جمال محمد

ابراهٌم المولى عبد حمدي محمد

شهده العاطً عبد سلٌم محمد

محمد عبدهللا طنطاوي محمد

فضل احمد الحمٌد عبد محمد

الرحمن عبد هاشم ابو عزت محمد

عبدهللا الحمٌد عبد عزت محمد

عطٌه جابر عطٌه محمد

فؤاد محمد احمد محمد محمد

المنعم عبد نبٌل محمد

شحاته محمد عبدالعزٌز ٌاسٌن محمد

علً الجواد عبد عبده مصطفً مروه

ٌوسف احمد عبدالوهاب منار

خلٌل احمد محمد منى

محمد دسوقً منً



محافظة الشرقية

احمد حسن خٌري مها

محمد عبدالعظٌم محمد نادٌه

عبدالفتاح عبدالسمٌع عبدالفتاح ناهد

عبدالخالق طلعت نوره

عبدالغفار محمد احمد هبه

متولً علً كمال هدى

ابراهٌم ابومسلم مصطفً هند

نجم السٌد حسٌنً هٌام

احمد السٌد عصام هٌثم

هٌكل احمد علً عادل هٌكل

%5     هللا عبد حسن سعٌد محمد ولٌد



محافظة الغربية

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بالغربية

الرحمن عبد الفتاح عبد رضا ابراهٌم

سالمان العزٌز عبد على احمد

الجرشً الحلٌم عبد محمد احمد

طه فرج حسنى اسماء

عوٌس احمد صبحى اسماء

محمد السعٌد الحلٌم عبد اسمه

شعبان احمد بسٌونً السٌدة

خطاب المجٌد عبد هللا عبد امانً

العطار الفتاح عبد شعبان امٌرة

دراج فتوح ٌوسف امٌره

اللطٌف عبد هللا عبد محمد انغام

حامد هللا عبد ابراهٌم اٌة

البٌلى الفتاح عبد احمد اٌة

فودة ممدوح محسن اٌة

حشٌش على احمد اٌمان

ٌوسف العظٌم عبد ابراهٌم اٌه

العزٌرى صبحى جاد تامر

فوده حسٌن صالح دٌنا

ابراهٌم محمد هللا عبد رامً

ابراهٌم عباس حاتم رانٌا

الجنجٌهى محمود محمد سارة

الشبخ السٌد قدري سامح

احمد حموده الفتاح عبد سعاد

عصر المنعم عبد محمد شٌماء

المجد ابو محمود فتحى جمال عزة

مرجان احمد ابراهٌم عزه

التراس اسماعٌل فتحى عمر

برسوم فهمى مسعد مارى

القادر عبد ذكى جمعة محمد



محافظة الغربية

عطٌة محمد الرؤف عبد سعٌد محمد

بحٌرى سلطان شعبان محمد

عمرو خلٌل محمد خلٌل منا

محمد الدٌن محى محمد الحسٌنى مى

محمد ابراهٌم محمد مٌاده

سعد هللا على محمد نسرٌن

الشناوى حلمى مجدى نشوى

دوٌدار سعٌد محمد نورهان

مرسً ابراهٌم عباس محمد نورهان

هالل على زٌد ابو هانى

العربً الرازق عبد توفٌق هدى

عالم السٌد صالح هناء

زٌد ابو متولً ابراهٌم على هناء

ذكً صبحً هوٌدامحمد

على ابراهٌم رافت ٌمنى



محافظة الفيوم

بالفيوم رابع كاتب لوظيفة المقبولين

محمد اللطيف عبد ابراهيم احمد

الرحمن عبد حسين رفعت احمد

عويس احمد عويس احمد

احمد الصمد عبد محمد احمد

زيد ابو هللا عبد الرحمن عبد اسالم

حمد محمد مصطفى اسماء

مطاوع فرج شعبان امانى

وحش هارون احمد اميمه

محمود احمد حسن الدين حسام

حسين قرنى حمدى حماده

على سعيد جمال حنان

احمد فتحى حسنى محمد حنان

ابراهيم العزيز عبد الموجود عبد دعاء

على دياب محمد راوية

حسن طه احمد ربيع

جوده فكرى ربيع رشا

عوض قرنى شعبان رشا

يوسف حسن على عويس رنده

الحميد عبد شعبان نادى ساره

محمد محمود حمدى سحر

امين فتحى محمد سحر

احمد خليل عطية سوزان

احمد ابراهيم شيماء

ابراهيم مرسى ابراهيم شيماء

الحميد عبد شعبان حمدى شيماء

خليل غانم سيد شيماء

مسعود محمود عوض طه

احمد انور محمود الرازق عبد



محافظة الفيوم

محمد على قرنى علياء

سعداوى محمد شعبان فاطمة

العزيز عبد الحميد عبد احمد ليلى

طالب ابو على احمد محمد

محمود عويس احمد محمد

الهادى احمدعبد سيد محمد

موسى نمر الرحمن عبد محمد

جمعه صوفى عويس محمد

طالب أبو على قرنى محمد

محمد سيد عيد محمود

حسن السالم عبد حمدى مروه

الحافظ عبد احمد مصطفى

حامد مصطفى حامد مصطفى

حمد مأمون على مصطفى

السيد جابر محمد مصطفى

التواب عبد معوض محمد معوض

النور عبد سامى فهمى منال

احمد هللا عبد العابدين زين نبيل

محمد عكاشة صابر نهلة

جوده الحكيم عبد سيد هاله

محمد محمد محمود هبه

هللا عوض طه محروس هدى

ابراهيم رياض اسرانت ياسمين



محافظة القاهرة

المقبولٌن لوظٌفة كاتب رابع بالقاهرة

ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد نصر

احمد ابراهٌم دسوقى

احمد امام اسماعٌل

احمد حسن القعقاع حسن

احمد شوقى ابراهٌم ٌوسف

احمد طارق المهدى

احمد عبد الرحٌم محمود محمد

احمد فتحى مدكور ربٌعى

احمد كامل كمال محمد

احمد محسن فتحى

احمد محمد ادم عجاج

احمد محمد صالح الدٌن

احمد محمد عبد المعطى

احمد ممدوح عبد السالم عبد الرحمن

اسراء احمد محمد محمود

اسراء حمدى هاشم عوض

اسراء على مصطفى ابو العال

اسماء احمد عبد العظٌم محمد

اشواق احمد صادق

امانى عبد الفتاح محمد

امانى وحٌد محمد مرسى

امنٌة سمٌر محمد جاد الرفاعى

امنٌة محمد ابراهٌم احمد محمد

انطوان نبٌل خٌر هللا

اٌة طارق عبد الهادى

اٌمان اشرف محمد

اٌمان محمود عبد الحمٌد احمد

اٌمن محمد حسٌن حسن

اٌه عادل محمد الملٌجً

بدر ناظم محمد المزٌن

بسام وحٌد مجاهد

بسمة السٌد عطٌة

بسمه احمد عبد الحمٌد فرغلى

بسمه حمدى كامل

بٌتر عادل شوقى



محافظة القاهرة

جرجس منٌر غبلاير

جهاد محمد خلٌل

حامد محمد حامد الكبٌر

حسام حسن حسن الوكٌل

حسن صابر حسن محمد

حسٌن عبد المنعم نور محمد

خالد رجب محمد كمال الدٌن

خالد سمٌر ابراهٌم حسن

خالد شعراوى سعد

خالد عمر خضر

خلود خالد محمد

دعاء فهمى صابر

دنٌا احمد محمد محمد

دنٌا محمد مرغلى محمد ٌوسف

دٌنا احمد فؤاد

دٌنا عدلى فارس جرجس

رانٌا سمٌر عبد الرازق

رباب سمٌر رمضان عبد الحق

رحاب منصور محمد

رمضان محمود عبد الحمٌد

رنا عادل احمد سٌد

زٌنب غالى كامل

%5ساره احمد مصطفى السٌد      

ساره حسن صاحى احمد

سحر محمد قرنى

سماح عبد المقصود محمد

سمٌة جمال محمود

سهام فارس ضٌف بالل

سوزان صابر فكري

سٌد عاطف سٌد احمد

سٌدة نبٌل محمد شوقى عباس

شاهنده شعبان عبد السالم محمد

شروق صالح الدٌن احمد الصاوى

شعبان نادى شعبان

شٌماء ابراهٌم عبد الرحمن

شٌماء خالد محمد احمد



محافظة القاهرة

شٌماء زكرٌا توفٌق

شٌماء سٌد عبد الواحد على

شٌماء عطا هللا عبد اللطٌف

صابر بحبح على

طه عبد السالم عبد السالم عبد العال

عابدٌن عبد هللا ٌونس احمد

عادل حسٌن محمد ابراهٌم

عادل رضوان احمد محمد زضوان

عائشة ابراهٌم محمد ابراهٌم

عبد الفضٌل شوقى عبد الفضٌل

عبٌر عالء عباس صقر

عبٌر فتحى عراقى البحر

عالء الدٌن ابو النجا سٌد احمد

على سلٌمان محمد مصطفى

عماد عصام السٌد حسٌن

عمر سوٌلم رشٌد سالم

عمر فتح محمد

عمرو خلٌل عبد الحمٌد عٌد

عمرو عادل ابراهٌم

عمرو محمد عبد المنعم

فاطمة محمود احمد محمد

فتوح ابراهٌم عمر

فرٌده جمال توفٌق ناجى

كرٌستٌن اسحاق حلٌم

كرٌم رفاعى بٌومى عبد هللا

كرٌم عبد العظٌم عبد الواحد واصل

كرٌمة محمد احمد محمد

ماجد هانى وحٌد

محمد ابراهٌم عبد الغفار

محمد ابو بكر ابراهٌم زعٌر

محمد احمد محمد الحسٌنً

محمد احمد محمد عبد القادر

محمد احمد محمد مصطفى

محمد السٌد على

محمد جمال عبد السالم ابو العطا

محمد حسن مصطفى الغلبان



محافظة القاهرة

محمد ربٌع ٌحً ابو السعود

محمد سعٌد محمد المغاورى

محمد سلٌمان عبد الفتاح احمد

محمد صبرى ابراهٌم خٌر هللا

محمد صبرى محمد

محمد صالح الدٌن عبد الحمٌد

محمد عبد الحلٌم محمد

محمد عبد الفتاح محمد

محمد على حسن ابو مٌز

محمد فتحى محمود

محمد محمود محمد محمود

محمود احمد عبد الجواد عبد المجٌد

محمود احمد محمود عجمى

محمود ربٌع حسانٌن

محمود رجب محمد عبد الواحد

محمود عبد الحمٌد محى الدٌن

محمود عثمان محمد عثمان

محمود محمد سالم احمد

مدحت سعٌد حلمى

مروة سٌد عبد الوهاب

مروة عبد هللا احمد عبد هللا

مصطفى سعٌد محمد على

مصطفى عبد التواب عبد الفتاح على

مصطفى عبد هللا صالح سٌد

مصطفى كرم عبد الفتاح

مصطفى معوض احمد

مصطفى ممدوح كمال محمد

منار خالد السٌد الفرماوى

منة هللا احمد محمد صالح

منة هللا حسٌن محمود السٌد

منى على قتحى احمد

مى عصام رمضان

مٌنا شكري واصف تادرس

نورهان ٌوسف الزناتى

هانم نادر احمد

%5هبه رمضان معوض عبد التواب   



محافظة القاهرة

هبه محمد عبد الحمٌد احمد

هناء محمد ذاكر

هند احمد سعٌد

هند صالح عبد هللا عصر

هند عبد الغفار حسٌن

هٌام محسن عبد هللا محمد خطاب

ٌاسمٌن امٌن محمد عزب

ٌاسمٌن حسن حامد حسن

ٌاسمٌن لطفى عبد الغنى عبد الهادى

ٌاسمٌن محمد حامد عبد الغنى

ٌوسف محمود ٌوسف سعد



محافظة القليوبية

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بالقليوبية

احمد جودت محمد محمد

احمد حمودة فرغلى

احمد سعيد محمد مصطفى

احمد محمد السيد سيد احمد بدوى

احمد محمد نجيب احمد خليفة

اسراء ياسر مرسى محمود

اميرة محمد محمد امام

ايه السيد عبد الغفار حسنى

أسماء صابر محمد محمد حسن

حسن حسن السيد

دعاء عادل حنفى حنفى

دعاء على عثمان على

رمزى عبد الجواد عبد العزيز عبد الجواد

رمضان جمال عبد الحليم عبد العزيز

سماح يحيى حسنى

ضحى عطية حسن حسن

عبد الحكيم عامر محمد عامر

عبد الرحمن ناصر دسوقي

عبد اللطيف عماد عبد اللطيف رمضان

على حمدى عبد الحميد البعل

فاطمة على محمود على

فرج محمد امين حماد

كامل على ابراهيم السيد

كريم محمد صبحى عبد الجيد هدية

محمد تهامى حسين صالح

محمود حسنى فايز

هيول عزت هاشم احمد



محافظة المنوفية

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بالمنوفية

محمد العزٌز عبد محمد السٌد احمد

حجاج السٌد حامد احمد

سالم محمد صالح احمد

غنٌمه امٌن فتحً احمد

محمد السعٌد محمد احمد

رواش العزٌز عبد حلمى اسماء

حجاب هالل ربٌع اسماء

حنفى مصطفى سامى امٌرة

الحلٌم عبد السالم عبد اٌات

رضوان زكرٌا المنعم عبد اٌة

منصور حسنٌن شوقً اٌمن

النبى عبد مأمون عادل اٌهاب

محمد المصٌلحً العاطً عبد اٌهاب

ابراهٌم اسامة الدٌن برهان

زٌد خالد المحسن عبد خالد

احمد محمد عرفه دعاء

فرحات البارى عبد الحمٌد عبد البارى عبد زٌنب

محمد طه محمد سامى

عالم محمد محمود امٌن سحر

احمد السعود ابو عادل سحر

عثمان سعد السٌد سعد

الحلٌم عبد رشاد نبٌل سعدٌة

جوده محمد خمٌس سماح

محمود حسٌن جمال شٌماء

السعدنً عاشورعطٌه شٌماء

محمد محمد على شٌماء

سلٌمان عبٌدة شفٌق ماهر شٌماء

الزٌات حسن فاروق مجدى شٌماء

حبٌب الحمٌد عبد المحسن عبد الحمٌد عبد

شكر الغنى عبد محروس الفتاح عبد

محجوب فاٌد محجوب عبود



محافظة المنوفية

فاٌد محمد شوقى عبٌر

مرجان السٌد سعد عصام

الدٌب احمد حسن على

النجار حسن فتح فتح

خطاب جمٌل محمد فلاير

ابراهٌم الغنى عبد كرٌم

سعد سعٌد مارى

ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد

محمود الغنً عبد صالح محمد

طالب ابو اسماعٌل محمود محمد

بكر محمد محمود محمد

بكري محمد محمود

عامر محمد محمود

النجار محمد محمد محمود

عامر اللطٌف عبد ناجى محمود

فرحات فرٌد نبٌل محمود

شهدي راغب محمود مدحت

القفل شبل احمد مروة

العال ابو ابراهٌم جمال مروة

بهنسً خالد ٌحٌى مصطفى

ابراهٌم محمد الباقً  عبد منى

الجلٌل عبد اشرف محمد منى

احمد السٌد فتحى نجالء

الدٌن بدر عٌد انور نرمٌن

سلٌمة محمود سعٌد نهى

عمار محمد فتحً نورا

محمد منجود محمد نورا

محمود فوزي محمود هبه

محمد الحلٌم عبد ناصر هبه

هللا عبد محمد الحمٌد عبد هشام

جعفر حسن مصطفى همت

عالم محمد كرم هٌام



محافظة المنوفية

المجٌد عبد الهادى عبد محمد هٌام

محمود المنعم عبد اللطٌف عبد وسام

محمد فرحات رمضان ٌاسمٌن



محافظة المنيا

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بالمنيا

رسالن ابراهٌم رمضان ابراهٌم

محمد حسن الفتاح عبد احمد

محمد ابراهٌم عرابى احمد

شحاته حمدان محمد احمد

على خلف محمد احمد

عثمان ربٌع محمد احمد

جمعه محمد محمود احمد

مسعد الجواد عبد مصطفى احمد

اسعد زكى حلمى اسامة

بهلول زٌد ابو ناجى اسراء

على محمد احمد اسالم

ابراهٌم على الحمٌد عبد اسماء

همام محمد محمد اسماء

لملوم احمد جمال اٌمان

رشوان على على محمد اٌمن

حنا بشرى اسحق باسم

طوسا ذكري ٌونان بولس

حسن تٌسٌرعٌد

محمود اللطٌف عبد جمال جٌهان

احمد ابراهٌم ذكى رمضان حامد

طه محمد عوض خالد

حماده خلٌفة معبد خلف

تهامى على حسن خلود

مخلوف ابراهٌم احمد دعاء

سلٌمان جمعه نجاح دعاء



محافظة المنيا

سلٌمان الوهاب عبد الكافى عبد رغدة

المنعم عبد صالح رٌهام

شلقامى عٌد محمد سارة

السٌد العظٌم عبد عٌد سحر

محمد محمد بهٌر سمٌر

حسن حسٌن احمد سومٌة

محمد طلعت شلقامى شرٌهان

محمود شحاتة محمد شعبان

محمد سٌد الناصر عبد شوقى

احمد فؤاد سٌد شٌماء

على محمد صابر شٌماء

ابراهٌم محمد قناوى شٌماء

سلٌمان الشافى عبد مصطفى شٌماء

شلقانى ناجى حمدى صفاء

احمد فؤاد سٌد صفاء

السٌد حسن الوهاب عبد طارق

حسٌن على جمعة عائشة

خلٌفة الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد

المالك عبد المنعم عبد الرحمن عبد

اللطٌف عبد مصطفى الرحمن عبد

الغنى عبد رشاد جمال عربى

احمد صالح عزٌزة

امٌن محمد احمد عالء

موسى توفٌق محمد الدٌن عالء

معاذ طه محمد على

العزٌزالجنٌدى عبد محمد على



محافظة المنيا

السالم عبد على محمد على

عجمى ممدوح عاطف عماد

محمد على احمد عمر

محمد العلٌم عبد محمد عمر

الجواد عبد محمد ربٌع عمرو

جبرٌل احمد فتحً عمرو

محمد امٌن محمد عمرو

شحاته حٌدر ممدوح عمرو

بدر هللا عبد الناصر عبد غادة

مرسى سعد محمد فاطمه

عوض المسٌح عبد كٌرلس

الرازق عبدد الصبور عبد بٌومى محمد

الحسٌن ابو حسن تمساح محمد

حسٌن فؤاد حسٌن محمد

محمد صالح حشمت محمد

الرحٌم عبد الستار عبد خٌرى محمد

حسانٌن سالم سٌد محمد

الرحمن عبد فتحى طلعت محمد

العزٌز عبد العاطى عبد محمد

الحكٌم عبد السٌد محمد محمد

فولى العاطى عبد جمال مصطفى

جرجس ٌوسف قصدى مٌنا

محمد على البدٌع عبد نبٌبال

سعد البدوى السٌد هاجر

محمد احمد محمد هدٌر

حمزة سلٌمان ناجى وائل



محافظة المنيا

العال عبد محمد هللا عبد والء

احمد محمد احمد ولٌد



محافظة بنى سويف

المقبولين لوظيفة كاتب رابع ببنى سويف

حسانين محمد حسن احمد

محمد طه مصطفى احمد

العليم عبد يسن هاشم احمد

احمد احمد انور اسالم

السميع عبد محمد محمد اسماء

سعد محمد التواب عبد امانى

هللا عبد زكى محمد امانى

جنيدى على سيد ايمان

الجواد عبد محمد الجواد عبد ايمان

يوسف عبيد محمد باسم

محمد قرونى الرؤوف عبد برنسه

محمود صالح غانم تقى

%5           الناصر عبد خليل على جابر

على مصطفى على حجاج

محمد رمضان رفعت دعاء

امين حسين محمد دعاء

محمد على محمد راندا

محمود النجا ابو احمد رانيا

احمد المجيد عبد جمال رحاب

التواب عبد موسى رشا

يوسف محمد احمد مجاور رضا

حسين كمال حسن رغده

اسماعيل محمد محمود ساره

الفتاح عبد سيد سمر

الرحمن عبد رجب شيماء

تمام عبود العال عبد عائشة

محمد الحميد عبد ابراهيم الحميد عبد

%5    زيد ابو جمعه العليم عبد احمد عالء

احمد سيد على سامى على

الجواد عبد احمد محمد على

مرسى زكى احمد عمر

محمد كليب سيد فاطمة

سيد العزيز عبد صابر فاطمة

الحميد عبد محمد الدين صالح لمياء

هلل عطا محمود امين ماجدة

الحسن ابو احمد محمد ماجده

الرحمن عبد حسين محمد ماجده

حسن جابر ابراهيم محمد

على هللا حسب رمضان محمد



محافظة بنى سويف

محمود توفيق فاروق محمد

احمد عادل محمود

سعد على كمال محمود

العظيم عبد الفتاح عبد حسن مصطفى

محمد الستار عبد محمد مصطفى

راشد عويس شعبان معاذ

حسن محمد عجمى منار

حسن الظاهر عبد حسن منال

محمد سيف ابو فتحى منال

محمد سيد سيد منى

الدين شرف الحميد عبد هللا عبد منى

محمد موسى جمال مها

الموجود عبد عويس سيد مى

حسان محمد احمد نبيل

عويس قرنى نجالء

اللطيف عبد زكريا حمدى نشوى

احمد حسن منجد هاله

مصطفى حسانين جابر هبه

محمد يوسف التواب عبد هشام

اللطيف عبد فرج طوسون هند

ابراهيم وليم عماد هيالنه

%5      الجيد عبد شعبان الجيد عبد وائل

ابراهيم جمعه ياسر

مرسى الحليم عبد التواب عبد ياسمين

طه صالح عزت يحى



محافظة بورسعيد

المقبولين لوظيفة كاتب رابع ببورسعيد

احمد رافت حسن

احمد يسرى ادريس

اسراء عوض السادات على العشرى

اسماء ابراهيم الديب

اسماء اشرف السعيد ابو حشيش

اسماء حسنى عبد النعيم محمد

االء طارق حسن

االء ممدوح محمد ابو المعاطى

امال محمد نجيب حسن

امانى حسن حسن ثابت ابراهيم

امل سامى الداودى

اميرة سعيد بركات

اميرة نادر محمود خليفة صبره

اية على يحيى محمد مسعود

اية نبيل محمود محمد ابازين

اية وليد سالم محمود سالم

ايمان احمد مصطفى محمد السيد

ايمان شفيق روفائيل خليل

ايمان عماد مسعد على عوضين

ايه رؤوف حسن غندر

ايه ناصر حمزة

بسمة عصام ابو خليل الشربينى

دعاء مجدى محمود حسن عبد العزيز

فاطمة محمد عبد الحميد ريان

مجدى نظير جيد رسن

محسن احمد عبدالرحمن

محمد محمد ابراهيم شلبى

محمد مصطفى عبد الرحمن الشاعر

محمود ابراهيم ابراهيم فرج عثمان



محافظة بورسعيد

منة هللا وليد احمد خليل الكيكى

منه هللا عادل محمد حسن

منى عادل عوض محمد

هدى السيد فتحى عبد الصمد

ياسمين محمد عبده السيد

يمن جمال عبد الوكيل عبد الكريم



محافظة جنوب سيناء

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بجنوب سيناء

الاله عبد حلمى احمد

احمد على سعيد احمد

محمد فرج احمد

هللا عبد محمود احمد

محمد ناجى اسراء

الدين محى محمود بسمة

محمد لطفى احمد بسمه

المقصود عبد معروف دعاء

جمعه محمد الرحمن عبد

منصور الهادى عبد عمر

محمد العزيز عبد عمر محمد

عطيه محمد امل هبه

جرس ثابت نبيه هدرا



محافظة دمياط

المقبولين لوظيفة كاتب رابع دمياط

محمد محمد المتولى المتولى

الديب حسن السعيد سعد راندا

ابراهيم الشربينى محمد

حامد ابراهيم عبير

حسن على رحاب

الروس ابو مصطفى السيد ايمان

احمد محمود احمد السعيد

المحمدى رضا لوره

القادر عبد احمد محمد

خلف حافظ محمد داليا

عباس احمد محمود رضا ياسمين

الشامى محمد اسعد شرين

الدسوقى على عال

عمر ابراهيم محمد محمد ايه

محمد السيد سماح

النمر العزيز عبد محمد

الاله عبد على حامد شيماء

بصلى الدمهوجى محمد دينا

الحميد عبد احمد اسماء

شحاته الباز هدير

درغام محمد ابراهيم سامى مسعد

محمود جمال على

القاضى الهادى عبد العظيم عبد نهى

نصر العظيم عبد دعاء

اسماعيل الرؤوف عبد اسماعيل محمد

المنعم عبد بديع عالء

خضر عثمان البديوى عامر

نوار حسين احمد مايسة

احمد المتولى راوية



محافظة دمياط

اسماعيل محمد فوزية

محمد الرؤف عبد لبيب

انور امين صفاء

العنين ابو السيد جمال محمد

الشربينى احمد الشربينى كريم

سليم العنين ابو شعبان هدير

نافع محمد محمود سعيد عمرو

محمد احمد مها

المجيد عبد حسين محمد منيرة

عباس انور نورة

خليل احمد عصام احمد محمد

الجواد عبد شعبان مى

عماشة عبده احمد العظيم عبد

صابر حسن صابر

احمد محمود السعيد عوض هللا عبد

احمد محمد رجب سامية

عرفه المنان عبد محمد

احمد السيد ربيع عماد

القاضى هللا عبد ابراهيم هللا عبد فرج

رمضان المعاطى ابو فاطمة

محمد هللا عبد ايمان

نواره نعمان العدوى رانيا

الغباشى الدمرداش فاروق مها

القصبى ابراهيم محمود شيماء

السيد محمد محمود امل

محمد العوضى السيد العوضى مادلين

%5   الغوالبى على طه ابراهيم نجوى

خميس حسن محمد احمد سهام

زيد العزيزابو عبد كريم

البدوى بالل سارة



محافظة دمياط

الفتوح ابو محمد فرج هللا اية

اسماعيل حمدى بسمة



محافظة سوهاج

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بسوهاج

الرحمن عبد على بكر ابو

خليل احمد ضاحى احمد

جاد الرحمن عبد احمد

عثمان المجيد عب محمد احمد

حسن ابراهيم محمود احمد

السيد احمد محمود احمد

السيد عبده مصطفى احمد

سليمان محمد محمد الرحيم عبد ادهم

شراقه احمد حسين محمد اسامه

حسانين العزيز عبد احمد اسراء

الحافاظ عبد احمد حمدى اسراء

الاله عبد توفيق الاله عبد اسراء

احمد حسين مسعد عنتر اسراء

محمد العال عبد فؤاد اسماء

سند قبيصى الصغير محمد اسماء

محمد العال ابو اسهام

محمود العزيز عبد الزهراء

محمد الكريم جاد مصطفى الزهراء

عثمان محمد خلف السيد

بلوزى محمود محمد السيد

محمود ظريف امل

محمدى الرحمن عبد غندور امنية

العال عبد محمد العال عبد اميرة

%5     عطيه الاله عبد احمد اميره

الرحيم عبد محمود خلف اميمة

احمد السيد عمر ايمان

محمد فكرى عيسوى ايمان

قاسم السيد كامل ايمن

على السيد السميع عبد ايه

عثمان فتحي محمد ايه

الموجود عبد حامد ظهران باسم

محمد محمد يسرى بسمه

بخيت هللا حسب جابر جانيت

سولاير عزيز نبيل حسام

يوسف محمد الصادق عبد حسن

محمد حسن عثمان حسن

محمد صبرى حسناء

محمد سالمه ابراهيم خالد

المنعم عبد العال عبد على رافت



محافظة سوهاج

فواز فضيل المحسن عبد راندا

حسن ابراهيم على ريهام

بباوى وصفى شكرى ساره

السيد المطلب عبد محمد ساره

المسيح عبد زكرى شوقى سامح

%5         مسعود نظير كمال سامح

سليمان محمد سليمان صفيه

الصمد عبد كامل كمال طارق

فاضل هللا عبد احمد طلعت

على ممدوح عائشه

الرازق عبد محمد الرازق عبد

على محمود انور الرحمن عبد

احمد حسن الرحمن عبد

احمد على النعيم عبد الرحمن عبد

احمد حسن العال عبد

دياب محمد السعودى هللا عبد

الرب جاد رافت هللا عبد

على الاله عبد رفاعى الناصر عبد

محمد خلف الراضى عبد عبير

على خضرى محمد على

رشوان على محمد على

محمد ابراهيم على عمرو

الصمد عبد كامل كمال عمرو

محمد على محمد عمرو

امام ابراهيم احمد فاطمه

خليل وهبه خلف كرستينا

جاد معوض ناصر مادلين

ملك راغب كامل مارى

اقالديوس صادق جميل ماريه

خالف ابو احمد رضوان حسن رضوان محمد

بخيت محمد شحاته محمد

الرحمن عبد الفتوح ابو عادل محمد

فرغلى محمد القادر عبد محمد

يوسف عمر عالم محمد

السيد الحميد عبد فاروق محمد

محمد خلف فتحى محمد

احمد فؤاد ابراهيم محمود

الرحيم عبد محمد البدرى محمود

العزيز عبد الكريم جاد محمود

السيد خضير محمود



محافظة سوهاج

السيد على رشاد محمود

الحليم عبد فخرى عادل محمود

شحاته احمد الصبور عبد محمود

البارى عبد همام اللطيف عبد محمود

الموجود عبد مهدلى محمد محمود

هللا خلف محمد مسعود محمود

محمد الجابر عبد احمد مروه

حسنين محمود مصطفى

علي احمد خليفه مصطفي

عطيفى محمود صالح مها

شحاته تامر توماس القس مينا

نقوال جرجس مينا

احمد فتحى نجالء

الرحمن عبد العال عبد نسمه

حسن محمد جودة نورا

محمد رمضان السيد والء

حافظ الحمنيد عبد البرى وليد

%5   ابراهيم حسن الدين بهى وليد

شمندى الرحيم عبد اشرف ياسمين

حسين بكرى ناجى ياسمين

محمود فتحى احمد ياسيمن

اسماعيل عيسى محمود يامنه



محافظة شمال سيناء

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بشمال سيناء

بدوى داود الهادى عبد اسراء

هارون رجب رشا

محمد عبده احمد الرحمن عبد

العزيز عبد خالد الرحمن عبد

حسين عثمان سليمان محمود



محافظة قنا

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بقنا

مصطفى دردٌر احمد ابراهٌم

محمد المجد ابو علً المجد ابو

حسن هللا عبد الحافظ عبد احمد

عابد المجد ابو محمود احمد

عسران كامل محمود احمد

حسٌن محمود منصور احمد

منصور الرب جاد اسراء

الاله عبد الرحٌم عبد صالح اسراء

ابراهٌم محمد حجاجى اسماء

حسن سٌد شرقاوي اسماء

النعٌم عبد ابراهٌم الكافً عبد اسماء

محمد محمود ٌوسف اسماء

تونس وغرٌس ادور اكسانً

زٌدان حسٌن محمود الشٌماء

محمد الدٌن نصر محمود امانً

احمد محمود جبرٌل بسام

جاد سعٌد سعد جاد

حامد هللا عبد محمد حاتم

عثمان شحاته جاد حارس

عمر حسٌن عبدالجابر حسٌن

برعً عنتر الحكٌم عبد سمر

احمد محمد الظاهر عبد سمر

حسٌن محمود نجٌب محمد سٌد



محافظة قنا

ابراهٌم شوقً النصر سٌف شرٌن

مراد عبادي جمال صفاء

محمد الالة عبد العلٌم عبد صفاء

مدنى الغفار عبد المغٌث عبد عماد

الراضً عبد محمد فاطمه

الهادي عبد احمد محمد كرم

رشوان حسن محمد لمٌاء

المجٌد عبد احمد صابر محمد

الحمٌد عبد فتحى محمد

محمد الحكٌم عبد ناجح محمد

امٌن حسن سٌد محمود

محمد مصطفً طلعت محمود

محمود شحاته على محمود

علً خلٌفه فوزي محمود

هللا عبد المجد ابو حربً مروه

فرج عاطف مرٌانا

صدٌق بكر ابو الدٌن سعد مصطفً

مخلوف حسن محمد مصطفً

سٌد حسٌن محمد منال

علً مسلم هللا عبد هاله

الوهاب عبد محمود هاله

حسن محمد فاروق هبه

حمادة العزٌز عبد النبى عبد هدٌر

محمود المجد ابو محمود هدٌر



محافظة قنا

احمد لبٌب نصر هند

ابراهٌم سٌد حامد وفاء

زٌد ابو احمد محمود فوزي وفاء

محمد اسماعٌل محمد ٌمنً



محافظة كفر الشيخ

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بكفر الشيخ

الشافً عبد البراهٌم السٌد احمد

سعد حسن محمد حسن احمد

صالح على محمد على احمد

ابراهٌم محمد السٌد محمد احمد

شرف رزق مصطفى اسراء

القصاص محمود ابراهٌم فتحً امٌرة

محمدٌن محمد السعٌد اٌمان

اسماعٌل خطاب هالل اٌمان

عشري محمد عمر بسمه

النجار محمود الهم السٌد حنان

%5  سالمة شعبان السالم عبد حنان

هللا عبد نصر الرحمن عبد محمد دالٌا

السخاوي المالك عبد عبدهللا رضا

محمد احمد ربٌع سارة

فلٌفل سعد محمود سلوى

ٌونس الرؤوف عبد عبده سمٌه

احمد محمد عبدهللا سوزان

القناوي العنٌن ابو حسن شٌماء

محمد حسن صالح شٌماء

محمد سعد صالح شٌماء

على احمد على شٌماء

حسن ٌوسف محمد شٌماء

الخالق عبد احمد ابراهٌم صافً

عطٌة محمد محمد صبٌح صباح

ابراهٌم ابراهٌم عفٌفى صفاء

مشعل غازي على مختار صالح

الغٌط ابو الباسط عبد الباسط عبد

الحمٌد عبد بسٌونً عبدالحمٌد

محمد عبدربه هشام عبدالرازق

قندٌل بسٌونى الهادى عبد فرٌد عالء

ابراهٌم مصطفى ابراهٌم على

باشا على محمد على

جبرٌل على الحمٌد عبد علٌاء

عمارة ابراهٌم بدر جابر غادة

ابراهٌم موسى محمد فاطمه

مرجان البدي احمد كرٌم

عٌشه محمدابو عطا لمٌاء

العظٌم عبد محمد احمد محمد

مصطفى محمد احمد محمد



محافظة كفر الشيخ

خلٌل الشناوي الشناوي محمد

غازي ابو سعد راجح محمد

احمد حامد صبرى محمد

الصفتً الفتاح عبد صبري محمد

محمد قطب صالح محمد

المغازي احمد نسٌم محمد

احمد سٌد العزٌز عبد محمود

احمد السعٌد خٌري مروه

رزق السٌد محمد مصطفى

القصاص حسن ابراهٌم عصام منى

الروٌنً الستار عبد محمد مؤمن

داود سلٌمان عٌسوي عصام مى

غنٌم الجواد عبد مصطفى نادٌه

احمد اسماعٌل عاطف نغم

احمد على السٌد نوره

حوٌل هللا فتح محمد هاله

على رشوان السٌد هاٌدي

محمد احمد محمد هبه

حامد محمد احمد رأفت هوٌدا

ضالم ابو سالم محمد وفاء

حامد السٌد حامد ٌاسمٌن

نوح على عباس ٌاسمٌن

شتا بدوي على خالد ٌاسٌمن



محافظة مرسى مطروح

المقبولين لوظيفة كاتب رابع بمرسى مطروح

متولى الحليم عبد ابراهيم

ادريس فهيم ادريس احمد

عيد حمدى احمد

عاشور اسماعيل السيد على احمد

على احمد سيد ابراهيم اسماء

مهران الظاهر عبد االباصيرى اية

على حسين حاتم

حماد ابراهيم مصطفى المنعم عبد حسن

البدوى محمد محمد حنان

حميدة عثمان خميس

محمد الدين حسام دينا

احمد محمد احمد صفاء

احمد زكى موسى الرحمن عبد

ادريس فهيم ادريس هللا عبد

السيد ابراهيم البديع عبد محمد

محمد سالمة محمود

ابراهيم الجواد عبد احمد مصطفى

الحكيم عبد المنعم عبد مصطفى

محمد احمد طه هند

السيد محمد وليد


